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I. Allegro maestoso  

II. Adagio flebile con sentimento  
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I. Allegro maestoso  

II. Adagio (espressivo)  

III. Rondo: Allegro spiritoso 

                                                      



                       

  

  

  

   
        

            

Batuğhan UZGÖREN 

şef / conductor 

     

      

     İstanbul’da dünyaya gelen Batuğhan Uzgören, 5 yaşında piyano 

eğitimine Prof. Meral Yapalı ile İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda başlamıştır. Aynı kurumdan aldığı Lisans ve 

Yüksek Lisans derecelerinin yanında Koç Özel Lisesi’ni de bitiren 

Uzgören, müzik eğitimine Prof. Barbara Szczepanska ile Robert-

SchumannHochschule-Düsseldorf’ta devam etmiş ve 2011 yılında 

Konzertexamen bölümünden “üstün başarı” ile mezun olmuştur. 

Piyano eğitiminin ardından Viyana Müzik ve Sahne Sanatları 

Üniversitesi’nde Prof. Mark Stringer’in sınıfına girerek orkestra 

şefliği eğitimine başlamış ve 2018 yılında mezuniyetinden önce 

Konrad Leitner’le korrepetisyon ve Erwin Ortner’le koro şefliği 

çalışma imkanı elde etmiştir. Bu öğreniminin yanı sıra Sian 

Edwards, Marc Albrecht, Paavo Järvi, Michele Campanella, Pavel 

Gililov, Vasily Lobanov gibi birçok sanatçının ustalık kurslarına 

katılmış, müzikal bilgisini geliştirmiştir. Batuğhan Uzgören piyano 

solisti olarak Pro-Arte Orchester Wien, İstanbul Devlet 

Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve Kadıköy Belediye Orkestrası 

gibi orkestralarla sahneye çıkmasının yanında yurt içi ve yurt 

dışında pek çok piyano resitalleri vermiştir. Orkestra şefi olarak Orf 

Radyo Senfoni Orkestrası, Webern Oda Filarmonisi, ProArte 

Orchester Wien, St. Petersburg Oda Filarmonisi ve Järvi Academy 

Sinfonietta Orkestrası gibi orkestraları yönetmiştir. Orkestra şefi 

olarak Türkiye’de de kısa zamanda bir çok projeye imza atan 

Batuğhan Uzgören, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul 

Konçertant Senfoni Orkestrası, İstanbul Akademik Oda Orkestrası, 

Bosphorus Uluslararası Festival Orkestrası, Milli Reasürans Oda 

Orkestrası, Saygun Camerata gibi orkestraları yönetmiştir. Şuan 

halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve eş zamanlı 

olarak Maltepe Üniversitesi Konservatuvarında’nda öğretim 

elemanlığı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni 

Orkestrası’ı şefi görevini sürdürmektedir. 

  



              

Svetlin ROUSSEV 

Solist / soloist  - keman / violin  

          

    Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Svetlin, beş yaşında keman 

çalmaya başladı. 15 yaşında Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris'e kabul edildi. Ve burada Jean-Jacques 

Kantorow'u ile çalıştı.Halen burada ve Cenevre Müzik 

Üniversitesi'nde öğrencilere ders veriyor. 

Karizmatik keman virtüözü Svetlin Roussev, seyirci ödülü ve en iyi 

Bach konçerto performansı ile birlikte geniş çapta kabul gören ilk 

Sendai Uluslararası Yarışmasında birincilik ödülünü kazandığından 

beri, prestijli bir uluslararası kariyere sahiptir.Roussev, ABD, Latin 

Amerika, Asya ve Avrupa'da çeşitli orkestralarla düzenli olarak konuk 

solisttir. Myung.-Whun gibi şeflerin yönetiminde sahne aldı. 

Orchestre National de France gibi çeşitli orkestralarda Chung, Leon 

Fleisher, Yehudi Menuhin, Marek Janowski, Emmanuel Krivine, 

Françcois-Xavier Roth, Jean-Jacques Kantorow, Emil Tabakov, Denis 

Russel-Davies, Pablo Gonzáles, Jean-Jacques Kantorow, Orchestre 

Filarmoni de Radio France, Orchestre de la Suisse Romande, 

Orchester National de Belgique, Seul Filarmoni Orkestrası, Tokyo 

Filarmoni Orkestrası, George Enescu Filarmoni Orkestrası, Kremerata 

Baltica ve memleketi Bulgaristan'ın önde gelen tüm senfoni 

orkestralarında sahne aldı.Roussev, sanatçı olarak son birkaç yıldır 

her sezon ve bir kez de sanat yönetmeni olarak Sofya Filarmoni 

Orkestrası ile geniş bir repertuar icra ediyor. Kültür Bakanlığı'ndan 

Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü ve üç Cristal Lyra ödülü aldığı 

Bulgaristan'da onurlu bir sanatçıdır. Hatta memleketi Ruse'nin Fahri 

Vatandaşı oldu.Repertuarında Claves, Arcantus, Fondamenta, 

Musique en Wallonie, DECCA için Vladigerov, Sibelius, Hartmann, 

Dvorak, Mendelssohn, Ravel, Martin, Brahms, Grieg, Medtner, 

Tchaikovsky, Ysaÿe, Lalo'nun eserleri yer alıyor… 

2011'den beri Svetlin Roussev, AMUNDI tarafından ödünç verilen 

Amati-Stradivarius 1720 kemanını kullanmaktadır. 

  



     

  
     Ludvig Van BEETHOVEN ( 1770 -1827)  

Müzik sanatının en ünlü, en büyük temsilcilerinden 

biridir. Müzikle ilgilenen bir ailenin çocuğudur. Dedesi Ludwig, 

ana yurdu Löwen’den göçerek Almanya’ya yerleşmiş, orkestra 

yöneticisi olarak çalışmıştır. Babası Bonn Prensliği sarayında 

şarkıcılık yapmış, yaşamının sonuna kadar sanatından 

ayrılmamıştır. Beethoven, ilk müzik bilgilerini babasından 

edinmiş, sonra doğduğu şehirde tanınmış öğretmenlerden 

Christoph Gottlob Neefe’nin  öğrencisi olmuş, on üç yaşında 

prenslik orkestrası üyeliğine atanmış, 15 yaşında sarayın ikinci 

orgculuğuna getirilmiştir. Bu sırada Breuning ailesinin 

dostluğunu kazanması, bilgi ve görgüsünün artışında önemli 

rol oynamış, Breuning’lerin uyarması ve Prensin yardımıyla 

1987 yılında Mozart’tan ders alması için Viyana’ya gönderilen 

genç sanatçı, annesinin ağır hastalığı nedeniyle  Bonn’a 

dönmek zorunda kalmıştır. Mozart’la ancak kısa bir görüşme 

yapmış, büyük besteci genç Beethoven’in dehasını ilk 

anlayanlardan biri olmuştur. Beethoven’in Bonn’a gelişinden 

kısa süre sonra, annesi ölmüş, 1792’de Viyana’ya giderek 

yerleşmiştir. Bu büyük sanat merkezinde çalışmalarına 

başlamış, çağının Schenk, Albrechtsberger ve Salieri gibi ünlü 

müzik ustalarından yararlanmıştır. 1795’te ilk üç yaylı çalgılar 

üçlüsü Haydn’a üç piyano sonatı ve ilk piyano konçertosu 

yayınlanmış, bu devrimci ve yürekli yapıtlar geniş bir ilgi 

uyandırmıştır. Beethoven 1800 yıllarında kulaklarında beliren 

bir hastalık üzerine, intiharı düşünmüş, 1803’ten sonra iradesi 

ve dehasıyla birbiri ardı sıra büyük ses anıtları vermiştir. 

Beethoven’in kulaklarındaki hastalık 18197da tam bir sağırlık 

halini almış, onu yavaş yavaş insanlardan uzaklaştırmış, 

yalnızlığa itmiştir. 1826 yılı sonbahar aylarında sağlık durumu 

birdenbire kötüleşmiş, ağır bir hastalıkla aylarca yatakta kalmış 

, fırtınalı bir günde son nefesini vermiştir. Beethoven, 

yaşayışıyla tamamen bağımsız, hiçbir göreve bağlı olmayan 

yeni bir müzikçi tipinin ilk örneğidir. Verimini başlıca üç çağa 

ayırarak incelenir: 1800 yılına kadar gelen ilk çağın verimi 

genel olarak sınırlandırılmış, kapalı bir üslubun, Rokoko 

sanatının etkisini taşır.  



  

      

     

1815 yılına kadar gelen ikinci çağdaki yapıtları 

kalıplardan kurtulmuş, derin duygu hareketlerinin yankılarını 

veren yepyeni bir tarzın örnekleridir. Bu çağın özelliklerini 

belirten eserleri “Eroica” , “Do minör” ve “La majör” 

senfonilerle  “Rasumowsky Dörtlüleri”, “Pathètique” adlı 

piyano sonatıdır. Ölümüne kadar gelen çağda ise 

“Dokuzuncu Senfoni” ve “Missa Solemnis” le, bunlara ek 

olarak büyük yaylı çalgılar dörtlüleriyle romantizme yönelen 

deha, ileri bir çabanın anıtlarını kazandırmıştır. Beethoven’in 

başlıca yapıtları:9. Senfoni (bunlardan 3. Senfoni “Eroica  - 

Kahramanlık Senfonisi”, 5. Senfoni “Kader Senfonisi”, 6. 

Senfoni “Pastorale -  Kır  Senfonisi”, 9. Senfoni “Korolu 

Senfoni” olarak tanınır), “Prometheus’un Yarattıkları” (bale) 

“Egmont”, “Coriolan” uvertürleri, bir keman konçertosu, 5. 

Piyano konçertosu, “Üçlü Konçerto” , “Fidelio” adlı opera, 

“İsa Zeytin Dağında” adlı oratorya, ayrıca 32 piyano sonatı 

(en ünlüleri, “Ay Işığı”, “Pathètique”, “Appassionata”, “Les 

Adieux”, “Waldstein”  adlılar), 10 keman – piyano sonatı. 5 

viyolonsel, 1 korno sonatı, 6 piyanolu, 4 yaylı üçlü, 9 trio 

serenad, 16 yaylı çalgılar dörtlüsü, 1 nefesli çalgılar dörtlüsü, 

1 yaylı çalgılar beşlisi, 1 yedili, keman için 2 “romans”, 

piyano, orkestra ve koro için “Korolu Fantezi”, 66 “Lied” ve 

küçük piyano yapıtları.      



L. V. BEETHOVEN 
Coriolan Üvertürü  

     

    Beethoven 1087 yılında artık ünlü bir bestecidir. Üç yıl 

önceki Erocia Senfonisi’ni, iki yıl önceki Fidelio Operası’nı, bir 

yıl önceki Keman Konçertosu ile  Appassionata Piyono 

Sonatı’nı yazmıştır. O yıl önce baharda 4. Senfoni’sini 

tamamlar; yüzyılın başında ilk belirtileri başlayan sağırlığı 

henüz onu fazla rahatsız etmemektedir. Onun Avusturya 

İmparatorluk sarayı katibi Heinrich Josef von Collin’in 

Coriolanus adlı dramına ilgi duyması da, eserdeki karakterlerin 

çatışması nedeniyle oluşmuştur. Bu eseri önce opera şeklinde 

bestelemeyi düşünmüşse de, metin onu tatmin etmediğinden 

eserin temsili için bir uvertür yazmıştır. Ancak bu uvertür de, 

eser çok ender temsil edildiği için sonradan bir konser 

uvertürü olarak tanınmıştır. Zaten Beethoven’in tüm 

uvertürleri gibi, bu isme uygun bir ön müzik olmaktan daha 

çok, belirgin bir karakter uvertürü niteliği taşımaktaydı.    Bu 

dramın kahramanı Gaius Marcius Coriolanus yada kısaca 

Coriolan MÖ 500 yıllarında yaşamış olan Romalı bir soyludur. 

Coriolanus adı da ona, İtalya yarımadasında Antium (bugünkü 

Anzio) civarında yaşayan Volscileri kıyı ovasına göz diktikleri 

için sık sık Romalılarla savaşıyordu; ancak yenildikten sonra 

dağlara çekilmişlerdi. Bu arada komutan Coriolan aşırı gururlu 

davranışlarla halk sözcülere olan tribunları kaldırmak 

isteyince, yargılanıp sürgünlere gönderilir; o da düşman 

tarafına, Volscilere geçer. Kral Attius Tullius’un onu general 

tayin etmesiyle birçok kenti ele geçirerek MÖ 489’da Roma 

Surlarına dayanır ve kamp kurar. Romalılar panik içinde ona 

elçiler yollar; ülkenin en saygın kişilerini, din adamlarının 

gönderir ama, Coriolan kararından dönmez. O anda Roma’nın 

soylu analarının başında bulunan Veturia, Coriolan’ın annesi, 

eşi Volunia ve iki çocuğunu da kampa gider; şiddetli ağlayışlar, 

sıcak yalvarışlarla onu vazgeçmeye ikna eder. Coriolan 

ordusuyla Volsci’ye döner ve orada sürgünde ölür . Bir başka 

öyküye göre de döndüğünde Volsciler tarafından 



     
     

     

    Erken Roma efsanelerinin en güzellerinden biri olan bu 

konuyu 2000 yıl önce – eski çağ Yunan yazarı, uzun yıllar 

Roma’da yaşayan Plutarkhos (50-125), daha önce de Yunan 

asıllı en eski Latin şairi Livius Andronicus (MÖ III. yüzyıl) 

işlemiş, 17. Yüzyılda da ünlü İngiliz yazar Shakespeare bir 

oyununda kullanmıştı. Beethoven, yakın tanıdığı olan 

Collin’in bu tek perdelik oyunu için 1807 baharında 

bestelediği ve “Ouvertura (zum Trauerspiel Coriolan) 

composta da L.van Beethoven, 1807” başlığını yazdığı eserini 

yine Collin’e ithaf etmiş  ve Op.62 olarak numaralanan 

uvertür aynı yılın Aralık ayında Viyana’da ilk kez çalınmıştı. 

Shakespere’in öldürdüğü, Collin’in intihar ettirdiği Coriolan, 

Beethoven’de kahraman bir komutanın portresi olarak yansır.     

Bir senfonik şiir anlatımındaki Coriolan Uvertürü, 4/4’lük 

ölçüde, çabuk ve parlak (Allegro on brio) tempoda, 

bestecinin trajik tonalitesi karanlık Do minörde, buruk 

havada, ancak kararlı şekilde başlar. Yaylıların unison girişi 

orkestranın sert akkorlarıyla kesilir, iki kez tekrarı izleyen iki 

akordan sonra ilk tema duyulur. Hafifçe, sekizlik notalarla 

beliren sert motif Coriolan’ın kahramanlığı’nı onun dinmek 

bilmeyen ihtirasını vurgular. Keman ve viyolaların sunduğu 

tema kısa bir gelişimden sonra yerini ikinci temaya bırakır. Bu 

güzel ve sakin tema iki kadının Coriolan’da uyandırdığı 

samimi vatan sevgisi, soylu insanlık ve vicdan duygularını 

ışıklı Majör tonda yansıtır. Uvertür bu iki temanın, bu iki 

duygunun çatışması olarak sürer. Sonradan kemanların füg 

olarak başlattıkları bir üçüncü motif, viyola ve viyolonsellerde 

arpejlerde işlenir. Gelişim ise tutuklu ve dramatik bir coda’ya 

ulaşınca Coriolan’ın ölümü tanımlanır. Bu trajik son, girişteki 

temanın parçaları şeklinde duyulur. Coriolan’ın ölümü 

tanımlanır. Bu trajik son, girişteki temanın parçaları şeklinde 

duyulur. Coriolan’ın gururlu teması bas yaylılarda ölümün 

mantığını yansıtmaktadır. Ses azalırken üç yumuşak nota, 

piyano (hafif)olarak yaşamına son veren kahramanın sönen 

nabız vuruşlarını sembolize eder. (Süre 8’) 



     İtalyan keman virtüözü ve besteci NicoloPaganini’nin 
ölümünden uzun süre geçmesine karşın, ünü efsanelerle sarılı 
en gizemli müzikçilerinden biri olarak süregelmektedir. Hem 
keman, hem de gitar çalan Paganini bir zamanlar kemandaki 
üstün ve inanılmaz tekniği ile bu konunun uzmanlarını bile 
şaşkınlığa düşürmüştü. Ancak Paganini gitar için daha çok 
beste yapmasına karşın, bu yönü genellikle unutulmaktadır. 
Paganini gitar çalmayı küçük yaşta öğrenmiş, daha sonra 
kendini bütünüyle kemana vermiştir.  1798’de baba evini terk 
ederek keman virtüözü olarak tanınmaya başladı. Ancak tam 
ünü arttığı zaman birdenbire ortadan kayboldu. Bu konuda 
tanınmış Fransız müzik araştırmacısı Fetis onun kemandan 
nefret ettiğini, büyük bir tutkuyla kemana bağlandığını yazar. 
1799 Kasım’ından sonra, beş yıl süreyle yalnız gitar çalan 
Paganini, bu yıllarını Toskanalı gitarist bir hanımın yanında 
geçirdi ve 1805 yılı başlarında yine keman konserlerine 
başladı. Ancak yanında gitarda vardı ve aklına gelen ezgileri 
önce gitarla deniyordu. Paganini 1834’te Brüksel’de İtalyan 
gitar virtüözü Zani de Ferranti ile tanışarak beraber çalmış, 9 
Haziran 1837 günü ünlü İtalyan konser gitaristi Luigi Legnani 
ile Torino’da Corignano Tiyatrosu’nda büyük hayranlık 
uyandıran ilginç bir konser vermişti. Paganini’nin besteleri 
incelendiğinde keman için olanlarda gitar tekniğinin, gitar için 
yazılanlarda ise keman stilinin etkisi görülür. Gitarın etkileri 
arasında diyezli tonalitelerin tercihi , tellerin akordunun 
değiştirilmesi; ikili armonik (flajole) seseler ve akorlar, ilk sesi 
sağ elle veya yayla çalmadan bağlı (legato) seslendirmeler, 
sürekli aynı sesin tekrarı (tremolo), gitarda kolay kemanda güç 
yorumlanan zor ve uzun erpejler sayılabilir. Paganinin’nin 
ölümünden sonra Berlioz’a kalan ufak boyda, tatlı ama küçük 
sesli, büyük salonlarda sesini duyuramayacak bir yapıdaki 
Grober marka gitarı bugün Paris Konservatuvar müzesini 
süslemektedir. 

Nicola PAGANINI ( 1782 -1840)  



N. PAGANINI 
Keman Konçertosu NO.4, Re Minör  

1. Bölüm: Çabuk ve görkemli (Allegro maestoso) havada, 

kemanın adeta bir konçertant tango gibi sunduğu ve 

pizzicatolarla da süslediği bir girişle başlar. Orkestranın kesin 

ve sert akorları eşliğinde duyurulan geniş ve enerjik temayı 

akıcı ve tatlı (dolce) ikinci tema izler, bu iki temanın karşıtlığı 

bölümün temelini oluşturur. Bölüm Paganini’ye özgü çekici 

karakterde , parlak ve güç pasajlarla gelişerek genellikle arka 

planda kalan orkestra eşliğinde soliste ustalığını gösterme 

olanağı verir. Lirik, zevkli ve zarif cümleleri de süsleyen solo 

kemanın zorlu kadansından, sonra orkestra güçlü akorlarla 

bölümü sona erdirir.  

2.Bölüm: Yaslı bir ağırlıkta duygulu (Adagio flebile con 

sentimento ) havada, Chopin yada Bellini’yi anımsatan lirik 

yapıdadır. Dramatik ve ağır bir orkestra girişinden sonra 

keman, melankolik ve duygulu ezgisini de dile getirir; sanki 

bu yaslı havayı gidermek isteyen kemanın sıcak anlatımıyla 

orkestra ve solist arasında bağlayıcı bir diyalog oluşur. 

Giderek tutku yansıtan keman bu kez orkestranın durgun 

akkorlarıyla sakinleşir.  

3.Bölüm: Zarif ve kibar bir Rondo’dur (Rondo galente). 

Orkestranın hafif ve uçucu eşliğinde , keman parlak 

sıçrayışlarla, ışık saçan, tümüyle zarif olan anlatımıyla her 

zaman ön plandadır. İki trombonun Si bemol Majör tondaki 

şaşırtıcı fanfarını keman armonik (flajole)  seslerle cevaplar. 

Üçgenin (triangle) gümüş tınısı ise rondoyu  daha da 

zarifleştirir. Bir başka pasajda ise , yaylı çalgıların ¾’lük 

ölçüdeki cümlesiyle  tahta üfleme çalgıların 6/8’lik ritminin 

karşıtlığına flüt duygulu bir soloyla katılır. Keman zarif 

rondoyu tekrarlayarak virtüöz bir geçişle eseri, orkestranın 

güçlü akorlarının eşliğinde parlak sona ulaştırırken, rondo 

temasını son kez duyurmaktan da kendini alamaz. (Süre 30’) 

  

  

  

  



N. PAGANINI 
Keman Konçertosu NO.1, Re Majör 

1.Bölüm: 4/4’lük ölçüde, Re Major tonda, çabuk ve görkemli 

(Allegro Maestoso) tempoda uzun bir orkestra girişi ile 

başlar. 18 dakika kadar süren ilk bölümün bu orkestra 

tuttisinde temalarda duyulur. Temalar türlü teknik 

virtüözlüklerle işlenir. Paganini bir fantezi biçimindeki 

geliştirimde ise Si minör tonda bir üçüncü tema daha belirler. 

Kemanın tüm hünerini ve duygusallığını sunduğu uzun 

kadanstan sonra orkestra tuttisi ile bölüm sona erer. 

2.Bölüm: 4/4’lük ölçüde, minör tonda, ağır ve duygulu 

(Adagio espressivo) tempoda, güçlü akorlu girişten sonraki 

kesik adımlı yürüyüşe benzeyen mezürler nedeniyle, 1907’de 

Londra’da Paganini kitabını yayımlayan  Stephen S.Stratton 

bu tiyatro tarzı sahnede, bestecinin Giuseppe de Marini adlı 

ünlü bir sanatçının bir melodramdaki oyunundan 

esinlendiğini, hemen o gece bu sayfaları tasarladığını yazar. 

Bir diğer iddaya göre ise, inanılır kaynaklardan bu efektlerin, 

hapisanedeki bir mahkumun özgürlüğü için dua etmesi 

olduğu söylenmiştir. Yine bu tutkulu ağır bölüm, etkileyici 

orkestra efektleri yanında kemanın dolgun tınısını içtenlikle 

duyurmasına da olanak sağlar. Julius Kapp ise 1913’te 

yayımlanan kitabında bu bölümü, kemanın bir teli ile üç teli 

arasında, özgürlüğe özlemi duyuran duygulu bir diyaloğa 

benzetir ve İtalyan tiyatro artisti De Marini’nin etkisini 

doğrular.3.Bölüm: 2/4’lük ölçüde, Re Majör tonda, çabuk ve 

kıvrak (Allegro spiritoso) tempoda bir Rondo’dur. Orkestranın 

pizzicato eşliğinde hemen giren solo kemanın duyurduğu 

çekici, oynak tema her tür varyasyonla başroldeki solist 

tarafından sergilenir. Burada özellikle çift seslerle duyurulan 

armonik (flajöle) sesler, ilk kez duyulduğunda dinleyicilerde 

büyük şaşkınlık ve hayranlık yaratmıştır. Bunun yanında 

sıçratılan yayla yaratılan özel staccato  efektlerle de süslenen 

ve her tür virtüöz gösteriyi içeren konçertonun bu en zor 

bölümü belki de Paganini’ye bir büyücü gözüyle bakılmasına 

yol açan sayfaları içerir. Rondo’da ancak son mezürlerde 

orkestraya gücünü gösterme şansı verilerek konçerto sona 

erdirilir. (Süre 26’) 



 

 

ÇUKUROVA DEVLET  
SENFONİ ORKESTRASI 

  

  

  

*Misafir sanatçı 
**Grup Şef Yardımcısı 
*** 1. Derece Keman Üyesi  

    

  

I. Keman / I. Violin 
***Yusuf YALÇIN 
***M. D. Evrim EDEMEN 
***Serkan  KISA 
***Ozan ULUDAĞ 
Larissa  İMİNOVA 
Keremcan TEOMETE 
İrem GÜRSOY 
Buse KINAY 
 
 II. Keman / II. Violin 
***Kazım HASANEFENDİOĞLU 
Cevahir YUNAK 
S. Sabri ŞEN 
Sezer TAŞ 
Şafak ALICIOĞLU 
Tan BERK 
Genco ACAR 
Ahmet DÜZENOĞLU 
 
 
 Viyola / Viola 
İlkan ŞAHİN 
Tansu TURAL 
Zafer TEOMETE 
Ecem AKKUŞ 
M.Çağdaş TUNCER 
  
Viyolonsel / Cello 
İlaha ÖZŞAHİN 
Tayfun KARAKELLE 
Başak GÜRBÜZ 
Cihat ÇAKIR 
Merve KAYGUSUZ 
Mert ŞENTÜRKER 
Serçin PAZARBAŞI 
 
 
Kontrabas / Double-Bass 
Tuğçe İ. KURT 
Beliz CANBULAT 
Elif BİRİNCİ 
Aleyna L. ÇEVİREN 
 
 

Obua / Oboe 
**G.Pelin AYHAN 

*Bilal GÜNCAN 
 
 

Klarinet / Clarinet 
Gözde ÇEVİK 

H.Cengiz KAYNAR 
 

Fagot / Bassoon 
Osman FIRAT 

Tarkan GÜREL 
 
 

Korno/ Horn 
Artunç ÇORUH 

Fırat BAYSÖZ 

Trompet / Trumpet 
Gökhan PAR 

Timpani 
**Salim ÖZSEZER 

Vurmalı Çalgılar / Percussion  
Ozan CEYLAN 

Ecem KAYMAK 

Flüt / Flute 
Nevin APAYDIN 
Yasemih GÜREL 
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